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Prvý Parlament

Vzťah medzi slnečnými, michaelskými impulzmi a tendenciami k de mo
kratizácii spoločenských foriem nám pre úplnosť dokresľuje ešte jeden 
fakt: Že totiž práve v najstaršom slnečnom hrdinovi v histórii, „Gilgamešovi, 
vládcovi Uruku, panujúcom pravdepodobne okolo roku 2800“, teda v najstaršom 
historickom michaelskom období (30802726 pr. Kr.), vidia historici niečo 
ako praotca parlamentarizmu.104 

Sumerológ Helmut Uhlig uvádza v  súvislosti s  Gilgamešom kapitolu 
pod názvom „Prvý parlament“: „V básnickej skladbe »Gilgameš a Agga z Kiša« 
posiela Agga poslov ku Gilgamešovi s tým, aby žiadali podrobenie sa Uruku a ro bo
tovanie pre Kiš. Na rozdiel od postoja predchádzajúcich panovníkov... nerozhoduje 
Gilgameš o Aggových požiadavkách ako samovládca. Naopak, obráti sa na uruckú 
radu starších, ktorí odrádzajú od boja, ako aj na bojovníkov mesta, ktorí sú zas 
odhodlaní postaviť sa nepriateľovi na odpor. 

Thorkild Jacobsen z tohto textu uzatváral, že Sumer... treba pokladať za kolísku 
demokracie a parlamentarizmu. Skutočne sa zdá, že ranú fázu absolutistickej kňaz
skej vlády... vystriedal... spoločenský poriadok, ktorý pripúšťal nielen súkromné 
vlastníctvo, ale aj právo prominentných občanov spolurozhodovať o  verejných 
veciach. Dôkaz o tom poskytuje text z Nippuru...“.104

Prvý známy parlament zasadol v michaelskom období 3080-2726 pr. Kr. 
a predsedal mu najstarší slnečný hrdina v dejinách - Gilgameš!

„Koho by napadlo, že pred mnohými tisícročiami boli v činnosti ľudové zhromaž
 denia, dokonca v oných častiach sveta, kde sa zriedka vyskytli demokratické inštitú
cie“, čuduje sa ďalší sumerológ Kramer. „Prvé ľudové »zhromaždenie«, dolože
né v dejinách ľudstva, sa slávnostne zišlo okolo roku 3000 pr. n. l... V ktorej časti 
sveta sa zišiel tento prvý známy snem? ...zišiel sa, hoci sa to zdá prekvapujúce, v onej 
časti Ázie, ktorú dnes označujeme ako Predný Východ, kedysi tradičný domov tyra
nov a despotov, v onej časti sveta, o ktorej sa myslelo, že ľudové zhromaždenia v nej 
boli celkom neznáme“.467

V  histórii existovali tri michaelské obdobia. V  prvom nachádzame 
niečo ako zárodočnú formu alebo predzvesť parlamentnej demokracie; 
v  druhom nadobudla táto určitú vrcholnú podobu v  Grécku a  v  Ríme; 
a v tre ťom sa rozšírila nielen po celom svete, ale aj na všetky vrstvy obyva-
teľstva. 

Gilgameš, sýrskochetitská stéla, 850 pr. Kr.


